SEMINARIS DE TRANSPORT 2019
LLOC D’IMPARTICIÓ:
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins,
Canals i Ports de Barcelona.
C/ Jordi Girona 1-3, Sala de Tesines C1 002 (amb
convidats) – Aula B1- 003 (introducció + estudiants).
08034 Barcelona
HORARI:
De 19.00 a 21.00 hores.
ASSISTÈNCIA:
ENTRADA LLIURE. Certificat d’assistència i
aprofitament per al reconeixement de 2 crèdits ECTS
dels graus d’Enginyeria Civil i d’Enginyeria d’Obres
Públiques i Màsters d’Enginyeria de Camins Canals i
Ports i de Supply Chain, Transport i Mobilitat de la
UPC.

SEMINARIS DE
TRANSPORT
2019
Del 20 de febrer al 8 de maig de 2019

INFORMACIÓ
C/ Jordi Girona 1-3, Edifici B1-101
08034 Barcelona
Sandra - Tel. (+34) 93 4015655 de 9 a 14 hores
catedra.abertis@upc.edu

PROGRAMA

SEMINARIS DE TRANSPORT 2019
De totes les branques de l’enginyeria civil, la de
Mobilitat és la que presenta més innovacions i ja es parla
de Mobilitat 4.0. Les TIC permeten gestionar millor el
sistema i orientar-ho a l’usuari i al servei. El KIC en
Urban Mobility farà de Barcelona i la UPC els centres de
la innovació en mobilitat urbana a Europa.
Des de 1985, Seminaris de Transport intenta donar una
visió complementària a la docència que s’imparteix a la
Universitat (conceptes bàsics i teòrics) amb una
casuística de temes d'actualitat sobre transport, mobilitat
i logística i sobre la planificació i gestió de les
infraestructures i serveis de transport, presentats per
reconeguts professionals i alts càrrecs institucionals.
Els seminaris consten d'una exposició per part del/a
ponent i d'un col·loqui obert amb els assistents. Els
seminaris s’imparteixen a la Sala d’Actes de l’Escola de
Camins (excepte el primer introductori i els darrers de
presentacions dels estudiants que es fan a una aula).
L’assistència i aprofitament dels Seminaris de Transport
té el reconeixement de 2 crèdits ECTS per als graus
d’Enginyeria Civil i Enginyeria d’Obres Públiques, i a
partir d’aquest curs acadèmic, també per al Màster en
Enginyeria de Camins Canals i Ports i el Màster en
Supply Chain, Transport i Mobilitat de la UPC.

De 19.00 a 21.00 hores.

Millora contínua i disruptiva en les
operacions ferroviàries a FGC
Oriol Juncadella

Seminari 1:
20 de febrer 2019 (Aula B1-003)

Director d’Operacions de FGC i president de la
Comissió de Mobilitat, Transport i Logística del
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports,
Demarcació de Catalunya

Francesc Robusté

Seminari 5:
20 de març 2019 (Sala de Tesines C1-002)

Presentacions orals
i descripció dels seminaris

Catedràtic de Transport – UPC BarcelonaTech

______________
Seminari 2:
27 de febrer 2019 (Sala de Tesines C1-002)

El futur de la rodalia ferroviària a
Catalunya
Pere Macias

Coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya i
president del Cercle d’Infraestructures

La unió del tramvia a Barcelona:
un trajecte (amb entrebancs) que arriba a la
seva destinació

Seminari 6:
27 de març 2019 (Sala de Tesines C1-002)

Comissió de Mobilitat, Transport i Logística del
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports,
Demarcació de Catalunya

Pere Navarro

Jordi Julià

Els Seminaris de Transport són una activitat de la
Càtedra Abertis de la UPC-BarcelonaTech, que
s’organitzen també en col·laboració amb l’Associació
Catalana de Ciència Regional dins un cicle de
conferències sobre Mobilitat.

Seminari 3:
6 de març 2019 (Sala de Tesines C1-002)

L’entrada és lliure. La presència de professionals del
sector ajuda a enriquir el col·loqui i, per tant, a millorar
la formació dels estudiants.

Professor Investigador IDAEA – CSIC

Francesc Robusté
Catedràtic de Transport

Seminari 4:
13 de març 2019 (Sala de Tesines C1-002)

Mobilitat i qualitat de l’aire:
On som i cap a on anem?
Xavier Querol

Tráfico y Seguridad Vial: el largo camino
hacia una movilidad respetuosa
Director, Dirección General de Tráfico

Seminari 7:
3 d’abril de 2019 (Sala de Tesines C1-002)

Perspectives en la mobilitat i
infraestructures del transport a Catalunya
Damià Calvet

Conseller de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya

______________
Estudiants: 24 abril i 8 maig 2019 (Aula B1-003).

